Tisztelt Szalapai Ingatlantulajdonosok!

Mise és emlékezés a szalapai temetőben

Hamarosan megérkezik a tél. Ebben az időszakban a téli csapadékok okozhatnak a településünkön
gondot, problémát. A félreértések elkerülése végett tájékoztatom a lakosságot, hogy minderről a 9
/2002. (XII. 23.) számú Szalapa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról és hulladékgazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, a település tisztaságáról szóló – többször
módosított – rendelet az alábbiak szerint rendelkezik:

Ingatlanok és közterületek tisztántartása
20.§. (1) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói
kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy
ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól,
gaztól megtisztítsák.
(2) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett,
rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános
jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd
burkolatú
utak
tisztántartásáról,
szeméttárolók
kihelyezéséről, ürítéséről az önkormányzat a hivatal útján
gondoskodik.
(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel
rendelkező egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, illetve személy
feladata.
(4) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a
gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen
útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest
széléig (szegélyéig) terjed.
(5) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek
és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges
használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a
szemét üzleti tevékenységből származik-e.
Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság
megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.
(6) A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége
a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak
és bokrok megfelelő nyesése.
(7) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször fel kell hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni.
E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó
anyagot használni nem szabad. A szóróanyag
beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.
(8) A járda és a közút síkosság – mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni. hogy abból ne
származzon baleset.
21. §. (1) A közterületen lévő árok, nyitott csatornák,
folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti
szakaszra terjedően – az ingatlant tényleges
használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
(2) Járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban és
tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának,
illetve tulajdonosának kötelessége.

(3) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen
történő elhelyezéséről, illetőleg kiépített csapadékcsatorna esetén az abban történő bevezetéséről – előzetes
bejelentés alapján – az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.
(4) A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos,
vegyszeres stb) vizet bevezetni tilos! Eldugulás vagy
rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet,
iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes
anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos!
Kérem a Tisztelt Ingatlantulajdonosakat, hogy a téli
időszakban is a rendelet szerint járjanak el, aki azt nem
tartja be a rendelet 25. §-a alapján szabálysértést követ
el és 30.000. Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Bödör Endréné, körjegyző

Felhívás
- korabeli szalapai fotók történeti kiadványhoz történő felajánlásához Kedves Szalapai Lakosok! Örömmel tájékoztatom
Önöket, hogy Szalapa község történetének kutatása
megkezdődött.
A meglévő írásos források felkutatása mellett, nagyon
sokat segíthetnek múlt századbeli, korabeli fotók.
Leginkább olyan fotódokumentációk felajánlását várjuk,
amelyek korabeli utcarészleteket, építkezéseket,
állathajtást, templomi és egyéb közösségi összejöveteleket, katonának, leventéket, brigádokat, TSZ időket,
döntéshozó személyeket, családokat, csoportokat
örökít meg.
Ezeket - természetesen hozzájárulásukkal, - digitalizálnánk és a tervezett kiadvány mellékleteként
jelenítenénk meg. (Magától értetődően a fotókat a
digitalizálás után visszaszolgáltatjuk.)
Az Önök segítségével így egy komplett, színvonalas
történeti kiadvány jöhet létre, melyet később
közreadunk.
A fotókat a mozgókönyvtárban, illetve a számítógépes
teremben
lehetséges
leadni,
valamint
a
képviselő-testület tagjai is szívesen fogadják azt.
Előre is köszönöm megtisztelő segítségüket.
Kiss Csaba
polgármester

“Virágok a sírokon, szelíden hunyorgó mécsesek pislákolnak a temetőkben, s alkonyatkor
varázsosan nyugodttá, csendessé teszik a sírkerteket. Emlékezünk.”Ez az ima és az elhunytak emlékének időszaka.Az ősz utolsó havának
első napján idén is megemlékeztünk azokról a
szeretteinkről,
barátainkról, ismerőseinkről akik már nem
lehetnek velünk. Az idén rendhagyó módon
Száraz Krisztián Dávid atya a temetőben celebrált szentmisét, amelyet ezután hagyománnyá kíván tenni kis településünkön.
A szentmisét nagy érdeklődés kisérte
mindvégig, teljesebbé téve hallotainkra
való megemlékezést.
Molnár Imre képviselő

Miért nem tudunk az idén átmeneti segélyt fizetni az időseknek, nyugdíjasoknak?
A faluban már elterjedt a híre, hogy az idén az
önkormányzat nem nyújt átmeneti segélyt a
nyugdíjasoknak, azaz elmarad az évek óta
karácsony előtt – Idősek Napja alkalmából kifizetett 3000 Ft/fő segítségnyújtás.
Sokan felteszik a kérdést, miért nem folytatja
a hagyományt az új képviselő-testület és a
polgármester?
Nos, ennek egyetlen oka van. Az önkormányzat pénztelensége, likviditási gondjai. Az előző
képviselő-testület kötelezettségvállalásai, a
felvett hitelek, a beruházások pótmunkái, az
iskola
megszűnéséből
adódó
fizetési
kötelezettségei, egyelőre ezt nem teszik
lehetővé.
A legfontosabb most az, hogy mindennemű
fizetési kötelezettségünknek eleget tegyünk és
valahogy „kigazdálkodjuk” ezt az évet. Ugyan
megtehetnénk azt, hogy kifizetjük az átmeneti
segélyt, de ezzel újabb hitelt vennénk föl, amit
kamatostól szükséges visszafizetni az önkormányzatnak. Ezt ebben az évben nem vállaltuk fel.
Viszont úgy döntöttünk, hogy egy személyesebb formában kívánunk megemlékezni az
idősekről, nyugdíjasokról ez évben.

Tanai Gyula képviselő 2010. évi tiszteletdíjának felajánlásából, valódi Idősek Napját
szervezünk a faluban 2010. november 28-án
vasárnap, ahol ebéddel, színes programokkal várjuk az időseket, nyugdíjasokat. (A
rendezvény részletes programját külön mellékeljük.)
Megértésüket várva és megköszönve,
Kiss Csaba
polgármester

Kedves Gyerekek!
2010. december 5-én (vasárnap) amikor kezd
sötétedni, erre járok és ha már itt leszek meglátogatom a szalapai gyerekeket.
Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy jól
fényesítsétek ki a cipőiteket, a csizmátokat és
addig is fogadjatok szót szüleiteknek, az óvó
néniknek és tanár néniknek is. Jön velem két
krampusz is, akik virgácsot osztanak majd azoknak, akik nem viselkedtek túl jól az évben.
Egyszóval várjatok engem, mert viszem a
zsákom amiben sok-sok jó van…
Személyesen a Télapó
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